
املزايا
LCD األزرار احمليطة بلوحة

تسمح األزرار احمليطة بلوحة LCD بتعيني اإلعدادات 
بسرعة. فما عليك لتغيير إعداد ما إال الضغط على 

الزر اجملاور له للتنقل بني اخليارات املتاحة.

النسخ
ميكن النسخ باستخدام خيارات متنوعة.

هامش صغير بدون حدود قياسي

ملصق تكرار الصورة صفحتان على ورقة واحدة

استخدام بطاقة الذاكرة
تتيح فتحة بطاقة الذاكرة املدمجة القيام بالتالي:

 الطباعة مباشرة من بطاقة الذاكرة. (انظر Basic Operation Guide (دليل التشغيل األساسى.))
 إجراء املسح الضوئي على صورة وحفظها مباشرة على بطاقة الذاكرة. (انظر 

 Basic Operation Guide (دليل التشغيل األساسى.))
 نقل البيانات اخملزنة على بطاقة الذاكرة إلى الكمبيوتر. (انظر Reference Guide (الدليل املرجعي.))

الطباعة
ميكنك طباعة البيانات وإنشاء الصور الفوتوغرافية 

وامللصقات من الكمبيوتر. 
الستخدام هذه امليزة، يلزم توصيل Stylus CX بجهاز 
كمبيوتر مثبت عليه برنامج طابعة EPSON. انظر 

"تثبيت البرامج" في هذا الدليل لتثبيت برنامج 
.EPSON املسح الضوئيتشغيل طابعة

ميكنك إجراء مسح ضوئي للمستندات والصور 
الفوتوغرافية ومواد أخرى وحتويلها إلى تنسيق إلكتروني 
للعمل على الكمبيوتر ومن ثم ميكنك استخدام الصور 

املمسوحة ضوئًيا في إعداد بطاقات تهنئة ورسائل 
إلكترونية أو استخدامها على الويب.

الستخدام مزايا املسح الضوئي، يلزم توصيل 
Stylus CX بكمبيوتر مثبت عليه كل من 

EPSON Scan و EPSON Smart Panel. انظر 
"تثبيت البرامج" في هذا الدليل لتثبيت 
.EPSON Smart Panel و EPSON Scan

EPSON Smart Panel
هي لوحة مركز النسخ لـ Stylus CX عندما يقوم بوظيفة 

املاسح الضوئي. استخدمها في عملية النسخ أو إنشاء بريد 
إلكتروني أو إجراء املسح الضوئي أو الطباعة أو إرسال فاكس 

أو استخدام OCR (التعرف البصري على احلروف).

احلصول على املزيد من املعلومات
Getting started (لتبدأ)

يصف باختصار كيف ميكنك بدء استخدام هذا املنتج في الوضع املستقل. للحصول احملتويات
على تفاصيل التشغيل الكاملة، يرجى الرجوع إلى Basic Operation Guide (دليل 

التشغيل األساسى).

Basic Operation Guide (دليل التشغيل األساسى)
يصف كيفية استخدام Stylus CX كجهاز مستقل. ميكنك القيام بالنسخ احملتويات

والطباعة مباشرة من بطاقة الذاكرة وإجراء املسح الضوئي إليها. وميكنك أيًضا 
تغيير خراطيش احلبر وفحص حالة جهاز Stylus CX. يعمل أيًضا على توفير 

تلميحات حول اكتشاف األخطاء وإصالحها وتوفير معلومات دعم العمالء.
انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز ESCX6400 Basic Operation Guide (دليل التشغيل كيفية الوصول

األساسى ESCX6400) على سطح املكتب، أو اذهب إلى مجلد اللغة في القرص 
املضغوط متعدد اللغات وانقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز Copy Guide (دليل النسخ).

Reference Guide (الدليل املرجعي)
يوفر معلومات أساسية حول الطباعة واملسح الضوئي. يتضمن أيًضا على تلميحات احملتويات

الصيانة واكتشاف األخطاء وإصالحها ومعلومات دعم العمالء.
انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز ESCX6400 Reference Guide (الدليل املرجعي كيفية الوصول

ESCX6400) املوجود على سطح املكتب.

Online Help (التعليمات الفورية)
توفر لك معلومات تفصيلية حول برنامج تشغيل الطابعة وحول برنامج EPSON Scan.احملتويات

انظر "Getting Information" ("احلصول على املعلومات) املوجود في كيفية الوصول
Reference Guide (الدليل املرجعي).
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٣. اضغط على األزرار الرقمية لتعيني عدد الُنسخ.
٤. اضغط على الزر B&W x (أبيض وأسود) (للنسخ باستخدام إعداد 
 تدرج الرمادي) أو اضغط على الزر Color x (ألوان) (للنسخ باأللوان).

 يبدأ املنتج Stylus CX في النسخ.
ال تفتح وحدة املاسح الضوئي أثناء املسح الضوئي أو النسخ؛ وإال فقد تتسبب في c تنبيه:

إتالف هذا املنتج.
 Basic به العديد من وظائف النسخ. انظر "املزايا" في هذا الدليل أو انظر Stylus CX املنتج

OPeration Guide (دليل التشغيل األساسى). الستخدام هذا املنتج مع الكمبيوتر، انظر 
اخلطوة التالية.

٩ التوصيل بالكمبيوتر
.Stylus CX (التشغيل) إليقاف تشغيل On P ١. اضغط على الزر

٢. أخرج موصل كابل USB من عبوته ووصله بالكمبيوتر.

١٠ تثبيت البرنامج
مالحظة

 إذا احتوى القرص املضغوط على ملصق عليه كلمة "Multilingual CD (قرص مضغوط متعدد 
اللغات)" فيجب عليك تثبيت النسخة اإلجنليزية من البرنامج أوالً من القرص املضغوط اخلاص باللغة 

اإلجنليزية. ثم قم بإضافة بتثبيت اللغة املفضلة بالنسبة لك من القرص املضغوط متعدد اللغات.
 .Mac OS X مع نظام التشغيل (UNIX نظام ملف) UNIX File System ال يدعم هذا البرنامج 
قم بتثبيت البرنامج على قرص أو قسم ال يستخدم نظام ملف UNIX. ال يدعم هذا املنتج بيئة 

.Max OS X Classic نظام التشغيل
١. تأكيد من توصيل Stylus CX ومن إيقاف تشغيله ثم أدخل 

 القرص املضغوط اخلاص بالبرنامج.
 بالنسبة لنظام تشغيل Mac OS 8.6 حتى x.٩، انقر نقرًا 
 مزدوًجا فوق رمز  على القرص املضغوط اخلاص بالبرنامج.

 Mac OS X  افتح مجلد ،Mac OS X بالنسبة لنظام تشغيل 
.  ثم انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز 

٢. ثم أوقف تشغيل جميع برامج احلماية ضد الفيروسات ثم انقر فوق Continue (متابعة).
٣. اقرأ اتفاقية الترخيص. إذا وافقت على الشروط، فانقر فوق Agree (موافق).

٤. انقر فوق Install (تثبيت) ثم اتبع اإلرشادات املعروضة 
 على الشاشة.

 Stylus CX ٥. عندما ترى هذه الشاشة، قم بتشغيل املنتج
 وانتظر حتى تختفي الشاشة. ثم اتبع اإلرشادات املعروضة 

 على الشاشة. الحظ أنه يتم تثبيت 
 EPSON Smart Panel في العديد من اخلطوات.

٦. انقر فوق Exit (خروج) أو Restart Now (إعادة تشغيل اآلن) على الشاشة األخيرة 
 ثم أخرج القرص املضغوط.

ملستخدمي Windows، أنت جاهز إلجراء املسح الضوئي والطباعة. انظر "املزايا" أو "احلصول 
على املزيد من املعلومات" في هذا الدليل للحصول على اإلرشادات الالزمة.
ملستخدمي Macintosh، انظر القسم التالي إلعداد Stylus CX كطابعة.

 Mac 8.6 9.ملستخدمي نظام تشغيل.x حتى
.Apple (املنتقي) من قائمة Chooser ١. افتح

٢. حدد CX6400 ومنفذ USB ثم أغلق Chooser (املنتقي).

Mac OS X ملستخدمي نظام التشغيل
١. افتح مجلد  Applications (تطبيقات) املوجود على القرص الثابت ثم افتح مجلد  

 Utilities (برامج مساعدة) وانقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز  Print Center (مركز الطباعة)
٢. انقر فوق Add Printer (إضافة طابعة) في مربع حوار Printer List (قائمة الطابعات).

 All ثم حدد Stylus CX6400 وانقر فوق EPSON USB ٣. حدد
 (الكل) من القائمة املنبثقة Page Setup (إعداد الصفحة). 

 وفي النهاية انقر فوق Add (إضافة).
٤. تأكد من أن Printer List (قائمة الطابعات) حتتوي على خيارات 

 الطابعة (نوع الهامش) ثم انقر فوق Close (إغالق).
ميكنك اآلن إجراء املسح الضوئي والطباعة. انظر "املزايا" أو 

"احلصول على املزيد من املعلومات" في هذا الدليل للحصول على اإلرشادات الالزمة.

٣. افتح غطاء خرطوشة احلبر.

٤. ضع كل خرطوشة في املاسك اخلاص بها. ثم اضغط على 
 خرطوشة احلبر لألسفل حتى تستقر في مكانها.

مالحظة:
قم بتركيب جميع خراطيش احلبر. لن يعمل هذا املنتج حتى 

يتم تركيب جميع اخلراطيش بشكل صحيح.
٥. أغلق غطاء خرطوشة احلبر.
٦. أنزل وحدة املاسح الضوئي.

 تبدأ عملية ملء احلبر والتي يستغرق اكتمالها حوالي دقيقتني.
 تظهر الرسالة Initial charge... (ملء أولي...) 

 على لوحة LCD ويصدر من Stylus CX العديد من األصوات 
 امليكانيكية. هذا أمر طبيعي.

 ال تقم أبًدا بإيقاف تشغيل هذا املنتج c تنبيه:
 أثناء عملية ملء احلبر.

 ال تقم بتحميل الورق حتى يكتمل ملء احلبر.

٦ حتديد لغة
١. اضغط على الزر Setup (اإلعداد) وعلى الزر A حتى 

 تظهر الرسالة Languages.7 (٧.اللغات) على 
 لوحة LCD ثم اضغط على الزر Color x (ألوان).

.D ٢. حدد إحدى اللغات بالضغط على الزر
٣. اضغط على الزر OK (موافق).

 تظهر عناصر القائمة باللغة احملددة.

٧ حتميل الورق
١. أزح جزء إطالة درج اإلخراج للخارج.

٢. ّحرك حارس وحدة التغذية جتاهك.
٣. أزح دليل احلواف للخارج.

٤. قم بتحميل رزمة من الورق بحيث تضعها مبواجهة اجلانب 
 األمين من وحدة التغذية وأزح دليل احلواف جتاه الورق.

٥. حرك حارس وحدة التغذية مرة أخرى.
ميكنك اآلن استخدام الطابعة كجهاز مستقل.

انظر القسم التالي لتعلم كيفية طباعة نسخة
اختبار. إذا أردت تثبيت البرنامج، انظر "التوصيل 

بالكمبيوتر" في هذا الدليل.

٨ النسخ
١. ضع مستند على منضدة املستندات.

٢. اضغط على الزر Copy Mode (وضع النسخ) للدخول في Copy Mode (وضع النسخ).

تنبيهات ومالحظات
c يجب مراعاة التنبيهات لتجنب تعرض اجلهاز للتلف.

حتتوي املالحظات على معلومات هامة وتلميحات مفيدة خاصة بتشغيل هذه الطابعة.

١ إفراغ العبوة
تأكد من وجود األجزاء التالية وعدم تلفها.

قد تختلف احملتويات في بعض األماكن.
يتم إرفاق سلك الطاقة مع الطابعة في بعض البلدان.

٢ إزالة األشرطة
قم بإزالة األشرطة واملواد الواقية متبًعا 

في ذلك صفحة املالحظات. تأكد من إزالة 
املواد الواقية املوجودة حول خراطيش احلبر.

٣ تركيب األجزاء
١. قم بتركيب دعامة الورق.

٢. أدخل حارس وحدة التغذية في الفتحتني 
 املوجودتني أمام دعامة الورق.

مالحظة:
يعمل حارس وحدة التغذية على منع األشياء التي توضع على غطاء املستندات 

من الدخول في هذا املنتج.

٤ التشغيل
 On وصل سلك الطاقة واضغط على الزر
(التشغيل واإليقاف) P لتشغيل الطابعة.

مالحظة:
ال تقم بتوصيله بالكمبيوتر قبل تنفيذ اخلطوة 

٩ وإال ستفشل عملية تثبيت البرنامج.

٥ تركيب خراطيش احلبر
١. افتح وحدة املاسح الضوئي.

٢. قم بهز خرطوشة احلبر أربع أو خمس مرات ثم 
 أخرجها من غالفها.

اإلعداد    4047332
          

حارس وحدة التغذيةسلك التيار

دعامة الورق
القرص املضغوطخراطيش احلبر

ال تلمس هذا اجلزء أو تقم بإزالته.

ال تلمس هذه األجزاء

اضغط هنا

٣ ٤

اضغط هنا

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

8

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

8

A
D

٢١

٣

Togura_setup sheet_ar.indd   1 م 03:42:25 ,21/09/2003


